
Ząbkowice Śląskie, dnia 07.11.2019 r. 

ZP-1/2019 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne: 

„Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców miasta i gminy Ząbkowice Śląskie  – 

Świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich”. 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że: 

- Otwarcie ofert złożonych w w/w postępowaniu odbyło się w dniu 07 listopada 2019 r. o godzinie 

9:15 w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodek Pomocy Społecznej, Osiedle XX-lecia 52, 57-200 

Ząbkowice Śląskie. 

- Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 460 000,00 zł. 

brutto. 

- Na ogłoszone postępowanie ofertę złożyło czterech Wykonawców i zaoferowali następujące ceny:   

 

 

Nr oferty 

 

 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 

Wykonawcy 

 

Cena oferty 

 

1 

 

Konsorcjum Firm: 

Fundacja Wigor, 15-171 Białystok, ul. 

Jęczmienna 4 

Marmed Piotr Pogorzelski, 15-706 Białystok, 

ul. Gruntowa 9/1 lok. 104 

 

usługi opiekuńcze, w tym 

specjalistyczne (1 godzina) – 21,90 zł. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

(1 godzina) –  35,00 zł.   

 

2 

 

„SERWIS KADR” 

Tomasz Mazur 

ul. Iłżecka 20 

27-400 Ostrowiec Św. 

 

usługi opiekuńcze, w tym 

specjalistyczne (1 godzina) - 22,90 zł. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

(1 godzina) – 24,30 zł.   

 

3 

 

 

 

Stowarzyszenie Opiekuńcze NADZIEJA 

Siedziba: 20-802 Lublin, ul. Kolorowa 6 

Filia: 04-761 Warszawa, ul. Zwoleńska 

120 lok.30 

PRM PARTNER Sp. z o.o. 

04-761 Warszawa ul. Zwoleńska 

120 lok.31   

 

usługi opiekuńcze, w tym 

specjalistyczne (1 godzina) - 22,47 zł. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

(1 godzina) – 28,97 zł.   



 

4 

 

HDOmedical Sp. z o.o. 

04-615 Warszawa, 

ul. VII Poprzeczna 13 

 

usługi opiekuńcze, w tym 

specjalistyczne (1 godzina) - 22,38 zł. 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

(1 godzina) - 23,14 zł.   

 

                                                                            Zatwierdzam: 

                                                                             KIEROWNIK  

                Ośrodka Pomocy Społecznej  

              w Ząbkowicach Śląskich   

                 mgr Izabela Lisowska 

 

 

 

Sporządził:  

Violetta Balcerzak  

specjalista pracy socjalnej 

 

 

 

 

 


